Voorgerechten
Wij informeren u graag over eventuele allergenen in onze gerechten

Broodplankje 5,vers gebakken breekbrood met kruidenboter, aioli
en gemarineerde olijven

Tzatziki 4,- (v)
gegrild stokbrood met Griekse yoghurtdip van knoflook en komkommer

Fresh & Fruity 7,- pp (v)
vanaf 2 personen
gevarieerd vers zomerfruit en bosvruchten smoothie

Italiaanse Minestrone; (V) 7,50

Voorgerechten
Wij informeren u graag over eventuele allergenen in onze gerechten

Visproeverij 14,50
huisgerookte zalmfilet met citroenmayonaise, kroketje van Hollandse
garnalen, gegratineerd zeevisschelpje en gemarineerde gamba’s
Hollandse Garnalenkroketjes 7,50
2 stuks Hollandse garnalenkroketjes met stokbrood en citroenmayonaise

Scampi’s 9,50
gepelde grote garnalen (6st) gegaard in knoflookboter
geserveerd met stokbrood
Gerookte Zalmfilet Laphroaig 11.50
lauwwarm gerookte zalmfilet, cocktailsaus,
en shotje Laphroaig single malt whisky

goed gevulde soep van tomaten en verse groenten
met stokbrood en kruidenboter

Anti Pasti 16,50
voor 2 a 3 personen
plateau met Italiaanse ham en salami, tapenade van zongedroogde
tomaat, gegrild stokbrood met gorgonzola dip,
gemarineerde paddenstoelen, olijven en gegrilde groenten

Escargots 8,50
Franse wijngaardslakken (6st) in kruidenboter
geserveerd met stokbrood

Salades

(salades worden geserveerd met stokbrood)

Wij informeren u graag over eventuele allergenen in onze gerechten

Carpaccio van Runderhaas 10,50
dun gesneden runderhaas met rucola, basilicumpesto,
pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes en Parmezaanse kaas
Chicken & Lime 11,50
huisgerookte kipfilet met verse avocado, sinaasappel,
gemarineerde courgettelinten en vinaigrette van mandarijn en limoen

Asian Ribs 11,50
geroosterde spare ribs met lak van Kantonese hoisinsaus en sesam

Paddenstoelen & Gorgonzola (V) 8,50
gemarineerde kastanjechampignons met milde gorgonzola,
rucola en geroosterde geschaafde amandel

Geitenkaas (V)

klein 9,50 / groot 14,-

lauwwarme geitenkaas met appel, rucola, geroosterde
walnoten en oude Balsamico

Caesar / Kip

klein 9,50 / groot 14,50

krokante kipfilet, zongedroogde tomaatjes, komkommer,
augurk, Parmezaanse kaas, croutons en caesardressing

Niçoise / Tonijn

klein 12,50 / groot 16,50

gegrilde verse tonijn, ijsbergsla, Mediterrane groenten,
kappertjes, kwarteleitje en citroenmayonaise

Zalm & Gamba’s

klein 11,50 / groot 15,50

huisgerookte zalmfilet, gemarineerde gamba’s,
kappertjes, tomaatjes en dressing van mayonaise en limoen

Carpaccio

klein 10,50/ groot 14,50

dun gesneden runderhaas met rucola, basilicumpesto,
pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes en Parmezaanse kaas

Snacks, Tapas & FingerFood

Snacks, Tapas & FingerFood

Wij informeren u graag over eventuele allergenen in onze gerechten

Wij informeren u graag over eventuele allergenen in onze gerechten

(*) kunnen ook besteld worden na sluiting van onze keuken

(*) kunnen ook besteld worden na sluiting van onze keuken

Broodplankje (V)

Spaanse gehakballetjes (6) in tomatensaus

5,- (*)
vers gebakken breekbrood met kruidenboter, ailioli en olijven

Wallevis BierPlankje

5,50 (*)
oude kaas met mosterd, Brabantse droge worst en zoute chips

5,50

Nachos met gekruid gehakt cheddarkaas, guacomole,
cajunsalsa en pepperoni’s (kan ook veggie)
5,50
Portie gemarineerde olijven en gegrilde groenten (V) 4,50 (*)

4,gegrild brood met Griekse yoghurtdip van komkommer en knoflook

Gemarineerde paddestoelen met gorgonzola,
rucola en geroosterde amandel (V)

8,50

Fresh & Fruity (V) vanaf 2 personen

Hollandse garnalenkroketjes (2st) met stokbrood
en citroenmayonaise

7,50

Gemarineerde gepelde gamba’s (6)
met stokbrood en kruidenboter

9,50

Tzatziki (V)

7,50 pp

gevarieerd vers zomerfruit en frisse bosvruchten smoothie

AntiPasti voor 2 a 3 personen

17,50

plateau met Italiaanse ham en salami, tapenade van zongedroogde
tomaat, gegrild stokbrood met gorgonzola dip,
gemarineerde paddestoelen, olijven en gegrilde groenten

Gegratineerde Seafood Shells (2)

6,50

Inktvisringen met citroenmayonaise

7,50

Asian spare ribs met lak van Hoisin saus

11,50

Tapas & Pinchos

Escargots (6st) in knoflookboter met stokbrood

8,50

Mini frikandellen (8) met mayonaise

5,- (*)

Kipnuggets (8) met mayoniase

5,- (*)

Rundvleesbitterballen (6) met mosterd

5,50 (*)

Kibbeling met remouladesaus en citroen

5,50 (*)

Aziatische vegetarische loempia’s (8) met chilisaus

5,50 (*)

Kaassouffles (6) met Joppiesaus (v)

5,50 (*)

Puntzak Friet met mayonaise (v)

3,50 (*)

•
•
•
•
•
•
•

24,50

gegrild brood met tzatziki en Grieks olijven
Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus (4st)
gegratineerde zeevisschelpjes
pinchos met Parmaham en tomatenbruchetta
gefrituurde inktvisringen met citroenmayonaise
gamba’s met knoflookboter (4st),
gemarineerde paddestoelen met gorgonzola

Wallevis Mega Snack Box
•
•
•
•
•
•

22,50

bitterballen (6) met mosterd
mini frikandellen (8) met hot curry
kipnuggets (8) met mayonaise
kibbeling met remouladesaus
kaassouffles (6) met Joppiesaus
puntzak friet met mayonaise en pindasaus

Bittergarnituur

12 stuks 7,- / 22 stuks 12,50 (*)

bitterballen met mosterd, mini frikandellen met curry
en kipnuggets met mayonaise

Pizza’s
• met mozzarella, tomaat, rucola en basilicumpesto

6,95 (V)

• met gorgonzola, paddestoelen, tomaat en rucula

9,95 (V)

• met Parmaham, mozzarella, tomaat, rucola en basilicum 9,95
• met kip, paprika, rode ui, mais en smokey BBQ salsa

9,95

Visgerechten

Vleesgerechten

(geserveerd met friet en mayonaise)

Wij informeren u graag over eventuele allergenen in onze gerechten

Kabeljauwfilet met verse zomergroenten, geroosterde
tomaatjes, courgettelinten en vinaigrette van citrusfruit

(geserveerd met friet en mayonaise)

Wij informeren u graag over eventuele allergenen in onze gerechten

Gebraden varkenshaas met verse groenten,
romige paddenstoelensaus en krokante bacon

17,50

Gegrilde tonijnfilet met Katsuobushi(=gedroogde tonijnflakes),
Japanse soja, wasabi, sesam en zoetzure groenten
20,50

Gegrilde American flanksteak (runderbavette)
met verse groenten en pepersaus

19,50

Mediterrane gegrilde tonijnfilet met Nunez de Prado
olijfolie, citroen, fleur de sel (zeezout) en verse groenten

20,50

Chicken Masala zacht gegaarde kipfilet met rijstnoedels,
verse groenten, cashewnoten en Tikka Masala Curry
17,50

Gegrilde zalmfilet en gemarineerde gamba’s
met verse groenten en saus van limoen en saffraan

19,50

Fish & Chips; Home made gefrituurde kabeljauw met
citroen en kappertjessaus

17,50

SURF & TURF (vanaf 2 personen)

Let’s FISH (to share voor 2 a 3 personen)
•
•
•
•
•

19,50

49.50

gemarineerde gamba’s in knoflookboter (6 st)
kabeljauwfilet en gegrilde zalmfilet met limoen saffraan saus
gegratineerde zeevisschelpjes (3st)
gegrilde tonijnsteak met olijfolie, zeezout en citroen
geserveerd met stokbrood, groene salade en friet met mayonaise

Veggies
Tortellone Funghi (V)

14,pasta gevuld met Parmezaanse kaas met rucola, pijnboompitten,
gemarineerde champignons en romige paddenstoelensaus

Geitenkaas Salade (V)

klein 9,50 / groot 14,lauwwarme geitenkaas met appel, rucola, geroosterde
walnoten en oude Balsamico

Veggie Masala (V)
Tikka masala curry met verse groenten, rijstnoedels
en geroosterde cashewnoten

14,-

23,50 pp

gegrilde runderbavette, gebraden varkenshaas, spare ribs,
gegrilde zalmfilet & gamba’s geserveerd met gegrilde
maiskolf, romige pepersaus en paddenstoelensaus

Let’s MEAT (to share voor 2 a 3 personen)

49,50

• gemarineerde spare ribs met smokey bbq saus en knoflooksaus
• gegrilde runderbavette en gebraden varkenshaas met pepersaus en
paddestoelensaus
• kipsaté met kroepoek, atjar en Indonesische pindasaus
• geserveerd met groene salade en friet met mayonaise

Gemarineerde Spare Ribs met smokey bbq saus,
knoflooksaus en frisse groene salade

19,50

McWhale crispy hamburgerbroodje met 100% gegrilde Beef
Burger, salade, bacon, cheddar en smokey bbq saus
14,50

W. Fried Chicken Burger; crispy hamburgerbroodje
met gefrituurde krokante kipfilet, salade, bacon, cheddar
en smokey hot cocktailsaus
13,50
Kipsaté met Indonesische pindasaus, atjar tjampoer,
gebakken uitjes, kroepoek en frisse groene salade

14,50

Wienerschnitzel met citroen, kappertjessaus,
romige pepersaus en frisse groene salade

14,50

MaDiWoDo van 17 tot 20 uur
FastFoodActie

Desserts

MAANDAG:

koffie of thee naar keuze met uitgebreid patisserie assortiment

Schnitzel

€ 10,-

WOENSDAG: Mc Whale € 10,-

DINSDAG:

Koffie Compleet
Kip Saté

€ 10,-

DONDERDAG: Fish & Chips € 10,-

3,50 + prijs van koffie of thee

Dessert Proeverij

8,50

kleine tiramisu, crème brũlée, chocolademousse & aardbeienijsje

Kids Menu

Tiramisu
Italiaans dessert van mascarpone, espresso, cacao,
amandellikeur en lange vingers

Tomatensoepje met stokbrood

4.50

Tosti met ham en kaas

5,-

Crème Brũlée

5,-

Kipnuggets met frietjes, mayonaise en ketchup

6,75

Frikandelletjes met frietjes, mayonaise en ketchup

6,75

Bitterballen met frietjes, mayonaise en ketchup

6,75

Kibbeling met frietjes, mayonaise en ketchup

7,50

Spareribs met frietjes en mayonaise
Mini Pizza Margaritha met mozzarella en tomaat

Dame Blanche

7,50

vanilleroomijs met slagroom en warme Belgische chocolade

Spaanse Churros met suiker en Nutella hazelnootpasta

7,50

Belgische Chocolademousse met seasalt-caramel crisp

6,50

8,50

Verse aardbeien met vanilleroomijs en slagroom

8,50

5,- (V)

Wener appeltaart met honing walnotenijs

5,50

Poffertjes met poedersuiker en roomboter

5,50

Poffertjes met poedersuiker en vanilleroomijs

7,50

Chocolate & Nuts Brownie

7,50

Kinderijsje in vrolijke beker (beker mag je meenemen) 3,75

graag vooraf reserveren

dagelijks vanaf 15 uur / zondag vanaf 14 uur

High Tea

19,95 pp
Onbeperkt thee met hartige hapjes en patisserie

High Beer

va 19,50 pp
Proeverij van speciale bieren met snacks en fingerfood

High Wine

6,50

Roomdessert met krokant laagje gebrande suiker

Poffertjes met roomboter en poedersuiker

Specials

5,50

23,50 pp
Proeverij van verschillende wijnstijlen met snacks en fingerfood

brownie met chocolade, slagroom en honing walnoten ijs

Vanilleroomijs met slagroom

5,50

Vanilleroomijs met advocaat en slagroom

7,50

Warme chocoladesaus bij uw dessert + € 1,50

Lunchgerechten, broodjes, pizza’s & salades

( tot 16 uur)

Wij informeren u graag over eventuele allergenen in onze gerechten

Broodplankje 5,Vers gebakken breekbrood met kruidenboter, ailioli en olijven

Carpaccio van runderhaas 10,50
met rucola, basilicumpesto, pijnboompitten, zongedroogde
tomaatjes en Parmezaanse kaas

Broodje Parmaham met rucola en zongedroogde tomaatjes 9,50
Broodje gezond met ham, kaas en frisse salade

Broodje bitterbal met 6 Amsterdamse rundvleesbitterballen 7,50
Broodje carpaccio met dun gesneden ossenhaas,

Italiaanse Minestrone; (V) 7,50

basilicumpesto, pijnboompitten, zongedroogde tomaatjes
en Parmezaanse kaas

stevig gevulde soep van tomaten en verse groenten
met stokbrood en kruidenboter

Tosti met ham en kaas

Fresh & Fruity 7,- pp (v) vanaf 2 personen

7,50

12,50

5,-

plateau met gevarieerd vers Fruit en frisse zomerse Smoothie

Pizza’s

Visproeverij 14,50

• met mozzarella, tomaat, rucola en basilicumpesto

6,95 (V)

huisgerookte zalmfilet met citroenmayonaise, kroketje van Hollandse
garnalen, gegratineerd zeevisschelpje en gemarineerde gamba’s

• Met gorgonzola, paddenstoelen, tomaat en ruculo

9,95 (V)

(maaltijd) Salades

• met kip, paprika, rode ui, mais en smokey BBQ salsa

geserveerd met stokbrood en kruidenboter

Geitenkaas (V)

klein 9,50 / groot 14,-

lauwwarme geitenkaas met appel, rucola, geroosterde
walnoten, rode bietjes en oude Balsamico

Caesar / Kip

klein 9,50 / groot 14,50

met krokante kipfilet, zongedroogde tomaatje, komkommer,
augurk, Parmezaanse kaas, croutons en caesardressing

Niçoise / Tonijn

klein 12,50 / groot 17,50

met gegrilde verse tonijn, ijsbergsalade, Mediterrane groenten,
kappertjes, gekookt scharreleitje en mayonaise

Zalm & Gamba’s

klein 10,50 / groot 15,50

met huisgerookte zalmfilet en gemarineerde gamba’s,
kappertjes, tomaatjes en dressing van mayonaise en limoen

Carpaccio

klein 10,50/ groot 15,50

met rucola, basilicumpesto, pijnboompitten, zongedroogde
tomaatjes en Parmezaanse kaas

• met Parmaham, mozzarella, tomaat, rucola en basilicum 9,95
9,95

Hoofdgerechten
Gemarineerde Spare Ribs met smokey bbq saus,
knoflooksaus, salade garnituur en friet met mayonaise

19,50

Fish & Chips; home made gefrituurde kabeljauw met
citroen, kappertjessaus, salade en friet met mayonaise

16,50

McWhale
gegrilde Beef Burger met salade, bacon, cheddar,
smokey bbq saus en friet met mayonaise

14,50

W.F.C. Burger
Crispy Chicken Burger met salade, bacon, cheddar,
smokey hot cocktailsaus en friet met mayonaise

14,50

Kipsaté met Indonesische pindasaus, gebakken uitjes,
kroepoek, salade garnituur en friet met mayonaise

14,50

Wienerschnitzel met citroen, kappertjessaus, pepersaus 14,50
salade garnituur en friet met mayonaise

